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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din 8 februarie 2012 

  
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au 

desfăşurat lucrările în ziua de 08.02.2011 între orele 15,00 - 

16,00 având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului 

prof.dr.Ladislau Ritli, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, prin 

rotaţie, de către dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele 

Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

dl.sen.dr.Iosif Secăşan, vicepreşedintele Comisiei pentru 

sănătate publică a Senatului. 

În cadrul audierii care a avut loc, dl.prof.dr.Ladislau 

Ritli a prezentat principalele obiective pe care le va urma în 

calitate de viitor ministru al sănătăţii: 

- reorganizarea sistemului spitalicesc; 



- creşterea sustenabilităţii financiare a sistemului 

sanitar şi a eficienţei sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

- implementarea, cu sprijinul autorităţilor 

administraţiei publice locale, a unui proiect pilot referitor la 

funcţionarea spitalelor ca fundaţii sau asociaţii; 

- deblocarea posturilor din sistemul de sănătate; 

- aprobarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea 

diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din 

sistemul sanitar; 

- revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferite 

grupe de diagnostice. 

În urma audierii, cele două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi (din totalul de 14 deputaţi şi senatori 

prezenţi), acordarea unui aviz favorabil domnului 

prof.dr.Ladislau Ritli, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

  

La lucrările comisiei au participat 9 deputaţi, membri ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, după cum urmează: 

dna.dep.dr.Cristina Dobre (Grup Parlamentar al      PD-L), 

dna.dep.Monica Iacob Ritzi (Grup Parlamentar al        PD-L), 

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu (Grup 

Parlamentar al PD-L), fiind înlocuit de dna.dep.Carmen 

Axenie(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 
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Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru 

Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dl.dep.Gheorghe Albu (Grup 

Parlamentar al PD-L), iar membrii comisiei aparţinând 

grupurilor parlamentare PSD şi PNL au fost în protest 

parlamentar. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.DR.CRISTINA DOBRE 
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